ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
css@ue-varna.bg

Отчет за дейността на Център за социални изследвания
За периода 2015 – 2019 г.

През мандатния период Центърът работи общо по 33 проекта – 29
изследователски, 3 консултантски и 1 научен. 21 от проектите са за външни
клиенти, което съставлява 72,4% от всички реализирани проекти. Общият брой
на външните клиенти на Центъра за периода е 8. Общата стойност на
сключените договори и възложените вътрешни проучвания е 103 503 лв. без
ДДС. Средната годишна стойност на сключените договори и възложените
вътрешни проучвания за периода е 20 701 лв.
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Фиг. 1 Стойност на сключени договори и възложени вътрешни проучвания
за периода 2015 – 2019 г. в лв.
Делът на приходите от външни клиенти в общата стойност на сключените
договори и възложените вътрешни проучвания през периода се движи между
58 и 91 %. Най-нисък е делът на стойността на външните договори през 2016 г.,
а най-висок е през 2018 г. Целта на Центъра е да поддържа този дял на нива
над 60%, като през периода тази цел е постигната.

Традиционен клиент на Центъра за социални изследвания е дирекция
„Превенции“

на

Община

Варна,

за

когото

ежегодно

се

извършват

„Представително проучване сред пълнолетното население на гр. Варна за
оценка на разпространението на незаконни наркотици, рисковото сексуално
общуване и риска от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация"
и

представителни проучвания на ученици от 8 - 11 клас за трафик на хора,

употреба на наркотици, сексуална култура и употреба на интернет във
варненски училища.
През 2018 г година Центърът стартира голям проект за анализ, оценка и
прогнозиране на училищната инфраструктура в гр. Варна. Клиент по този
договор

е

Дирекция

„Образование

и

младежки

дейности“.

Договорът

продължава своето действие до м. юли 2019 г.
В

хода

на

изпълнение

на

договорите

са

реализирани следните

допълнителни ползи:


Осигуряване на временна трудова заетост на повече от 52 студенти
от различни специалности, ангажирани като сътрудници при
реализирането на изследователски и научни проекти;



Осигуряване на допълнителна трудова заетост на експертите от
Експертния съвет към Центъра.
Всичко казано дотук ни позволява да кажем, че през перидо 2015 –

2019 г. ЦСИ се утвърждава като успешен проект от прилагането на политиката
на ИУ – Варна за създаване на изследователски центрове.
Приложен е списък на реализираните проучвания през периода.

29.03.2019 г.

Ръководител ЦСИ: ......................................
/доц.д-р М. Кехайова-Стойчева/

Приложение 1
Списък на реализираните изследователски и консултантски проекти
от Център за социални изсладвания към Научноизследователски институт при
ИУ - Варна

Пореден
номер

Наименование на
проучването

„Стратегия за развитие на
„Дневен център за
рехабилитация и интеграция
1 на хора с увреждания”
„Идеен проект за комуникация и
визия на търговска марка Sweet
2 Richness of Bulgaria“

„Представително
социологическо проучване
сред пълнолетното население
на град Варна за оценка на
разпространението на
незаконни наркотици,
рисковото сексуално
общуване и риска от
въвличане в трафик на хора с
3 цел трудова експлоатация“
"Качествено проучване сред
14-17 годишни младежи за
оценка на информираност,
нагласи и поведения свързани
с употребата на наркотични
4 вещества“ - първи етап
"Качествено проучване сред
14-17 годишни младежи за
оценка на информираност,
нагласи и поведения свързани
с употребата на наркотични
5 вещества“ - втори етап
Програма "Първокурсници" "Първоначални впечатления от
ИУ - Варна и оценка на КСП
2015"; "Бюджет на времето на
6 първокурсниците"

Тип на
проучването

Възложител

външно

„Ева Комерс-12” ЕООД

Година

2015
външно

ЕТ „Дисконт – Красимир
Дамянов”
2015

външно

Община Варна, дирекция
"Превенции"

2015

външно

Община Варна, дирекция
"Превенции"
2015

външно

Община Варна, дирекция
"Превенции"
2015

Вътрешно

Ръководство ИУ - Варна
2015

Програма "Четвъртокурсниците
на прага на завършването" обща оценка на обучението в ИУ
- Варна; трудов статус; очаквания
7 за реализацията

„Слаба посещаемост на
лекциите – причини и
проблеми“ - качествено
8 проучване - студенти
„Слаба посещаемост на
лекциите – причини и
проблеми“ - количествено
9 проучване - Преподаватели
Консултиране по въвеждане на
10 нов продукт на пазара
Представително социологическо
проучване сред пълнолетното
население на гр. Варна за оценка
на разпространението на
незаконни наркотици, рисковото
сексуално общуване и риска от
въвличане в трафик на хора с цел
11 трудова експлоатация"
Представително социологическо
проучване за оценка на
разпространението на
наркотични вещества сред
ученици VІІІ - ХІ клас от 7
12 варненски училища
Тестване и валидиране на
въпросник за Оценка на
интернет зависимост на деца в
13 училищна възраст
14

15

16
17

Разработване на обосновка за
новост на продукт
Честота на посещаемост на
заведения и степен на
известност на продуктите на
фирмата
Първокурсниците - нагласи към
висшето образование в
България, имидж на ИУ - Варна,
процес на избор на специалност,
оценка на КСК 2016
Четвъртокурсниците на прага на

вътрешно

Ръководство ИУ - Варна

2016

вътрешно

Ръководство ИУ - Варна
2016

вътрешно

Ръководство ИУ - Варна
2016

външно

"Пи медия" ООД

външно

Община Варна, дирекция
"Превенции"

2016

2016

Община Варна, дирекция
"Превенции"
външно

Вътрешно
външно

2016
Наредба 3 за стимулиране
на изследванията във
висшите училища
"Онима 3" ООД

2016
2016

"Пи медия"ООД
външно

2016

Ръководство ИУ - Варна
вътрешно
вътрешно

Ръководство ИУ - Варна

2016
2017

завършването
Трудов статус една година по18 късно - випуск 2015/2016
Представително изследване на
пълнолетното население на гр.
Варна „Наркотици, сексуално
19 поведение и трудова миграция“
„Оценка на младите хора за
инициативата „Варна –
Европейска младежка столица“
и равнище на удовлетвореност
20 от участие в събитие“

21

22
23
24

25

26

27

28
29

„Анализ на съдържание на
финални доклади-отчети по
организирани събития“

Първокурсниците - нагласи към
висшето образование в
България, имидж на ИУ - Варна,
процес на избор на специалност,
оценка на КСК 2017
Четвъртокурсниците на прага на
завършването - 2017
Трудов статус една година покъсно - випуск 2016/2017
Представително изследване на
пълнолетното население на гр.
Варна „Наркотици, сексуално
поведение и трудова миграция“
Представително социологическо
проучване на ученици от 8 - 11
клас от училище "Богоров" за
трафик на хора, употреба на
наркотици, сексуална култура и
употреба на интернет.
Представително социологическо
проучване на ученици от 8 - 11
клас от училище "А. Златаров" за
трафик на хора, употреба на
наркотици, сексуална култура и
употреба на интернет.
Представително социологическо
проучване на ученици от 8 - 11
клас от училище "Г. С. Раковски"
за трафик на хора, употреба на
наркотици, сексуална култура и
употреба на интернет.
Анализ на данни от извършени
проучвания

вътрешно

Ръководство ИУ - Варна

2017

Дирекция Превенции Община - Варна
външно

2017
Сдружение "Варна европейска младежка
столица 2017"

външно

външно

2017
Сдружение "Варна европейска младежка
столица 2017"

2017

Ръководство ИУ - Варна
вътрешно
вътрешно
вътрешно

2017
Ръководство ИУ - Варна
Ръководство ИУ - Варна

2018
2018

Дирекция Превенции Община - Варна
външно

2018

Дирекция Превенции Община - Варна
външно

2018

Дирекция Превенции Община - Варна
външно

2018

Дирекция Превенции Община - Варна
външно
външно

2018
Яхт клуб "Кап. Георги
Георгиев"

2018

30

31
32
33

Първокурсниците - нагласи към
висшето образование в
България, имидж на ИУ - Варна,
процес на избор на специалност,
оценка на КСК 2018
Обща оценка на сградния фонд
на общинските образователни
институции и анализ на
потребностите във връзка с
демогафското и
териториалноустройственото
развитие на град Варна
Четвъртокурсниците на прага на
завършването - 2019
Трудов статус една година покъсно - випуск 2017/2018

Ръководство ИУ - Варна
вътрешно

2018

Дирекция "Образование" Община - Варна
външно
вътрешно
вътрешно

2018
Ръководство ИУ - Варна
Ръководство ИУ - Варна

2019
2019

